VEŘEJNÁ VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ
Obec Šebkovice
Starosta obce Šebkovice, 675 45 Šebkovice 1, IČO: 00290556
vyhlašuje dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, výběrové řízení na pozici
administrativní pracovník obce Šebkovice s výkonem těchto činností:
účetnictví obce, zpracování mezd, spisová služba vč. datových schránek,
sestavování a správa rozpočtu, pokladník, evidence a výběr poplatků,
vidimace a legalizace
s místem výkonu práce Šebkovice 1
Požadujeme
 splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
 vyšší odborné vzdělání, případně střední vzdělání s maturitní zkouškou
(ekonomické zaměření výhodou)
 znalost práce na PC (Office, Windows, Excel, internet)
 vysoké pracovní nasazení, samostatnost, schopnost jednat s lidmi,
analytické myšlení
 znalost účetnictví rozpočtových organizací výhodou
 řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou
Nabízíme
 9. platovou třídu dle NV č. 564/2006 Sb., dle § 5, odst. 4
 0,75 - 1 pracovního úvazku
 perspektivní pozici, možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu
 pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem od
1.5.2017
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto
náležitosti:
 jméno, příjmení, titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizího státního občana,
 datum a podpis zájemce

K přihlášce je nutno přiložit:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Obecní úřad
Šebkovice, 675 45 Šebkovice 1, nebo v elektronické podobě se zaručeným
elektronickým podpisem na adrese sebkovice@obce.cz do 11.4.2017
Kontaktní osoba: Ing.
ou.sebkovice@quick.cz

V Šebkovicích dne 19.3.2017
Ing. Josef Holčapek
starosta
Vyvěšno: 19.3.2017
Sňato:4.4.2017

Josef

Holčapek,

tel:

606507494,

e-mail:

